
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2017 ОНЫ 8-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2017.08.04 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, алба, 

газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

1 
Монгол Улсын ёндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
єєрчлєлтийн тєслийн хэлэлцђђлгийг зохион байгуулах 

Сардаа Ажлын хэсэг, 
Хууль, эрх зђйн хэлтэс 

Б.Нарантуяа, 
Д.Ёндонжамц 

2 
Сэлэнгэ аймаг, Япон Улсын Шизуока мужийн хамтын 
ажиллагааны хђрээнд тус мужийн Засаг даргын аймагт 
хийх айлчлалыг зохион байгуулах  

8-р сарын  
8-10 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

ѓ.Сувдаа 

3 

Аймгийн тєсвийн  ерєнхийлєн захирагч, тєвлєрђђлэн 
захирагчийн 2018 оны тєсвийн тєсєл, 2019-2020 оны 
тєсєєллийг Засгийн газраас  баталсан тєсвийн 
хђрээний мэдэгдлийг ђндэслэн боловсруулж хуулийн 
хугацаанд дээд шатны байгууллагаар хянуулах арга 
хэмжээ авах 

8-р сарын               
07-ны дотор 

Санхђђ, тєрийн сангийн 
хэлтэс 

М.Нарантуяа  

4 

2017 оны эхний хагас жилийн улсын тєсвийн болон 
орон нутгийн тєсвийн нэгтгэсэн санхђђгийн тайланг 
хугацаанд нь зохих заавар журмын дагуу гаргаж 
Сангийн яаманд хђргђђлэх 

Сардаа  
Санхђђ, тєрийн сангийн 

хэлтэс 

М.Нарантуяа  

5 

2017 оны эхний хагас жилийн ђйл ажиллагааны 
гђйцэтгэлийн тайланг батлагдсан маягтын дагуу нэгтгэн 
гаргаж Татварын ерєнхий газрын Хяналт шинжилгээ 
ђнэлгээ, дотоод аудитын газарт хђргђђлж, ђнэлгээ 
хийлгэх 

Сардаа  Татварын хэлтэс 

Х.Батболд  

6 

Аймгийн тєсвийн ерєнхийлэн захирагчийн харъяа 
байгууллагууд, орон нутгийн ємчит байгууллагын 
шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад цахимаар 
аудит хийж дђнг холбогдох газруудад хђргђђлэх  

Сардаа  
Санхђђгийн хяналт, 

аудитын алба 

Б.Дарихжав  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлийг Сардаа Боловсрол, соѐл, урлагийн Ч.Жаргалсайхан  

 
 

   
    
БАТЛАВ. АЙМГИЙН       
               ЗАСАГ ДАРГА  

 

     

Ш.ОРГИЛ  

 



 
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 

хангах ажлыг зохион байгуулах  газар  

2 
Багшлах эрхийн шалгалтыг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах 

Сардаа Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газар  

Ч.Жаргалсайхан  

3 
”Багшийн ѐс зђйн харилцаа”, “Бђрэн дунд 
боловсролын цєм хєтєлбєрийг хэрэгжђђлэх арга 
зђй”  сургалтыг  зохион байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газар  

Ч.Жаргалсайхан  

4 

Уламжлалт эмчилгээний ”Буман нарс” сувилал,  
Мандал, Сђхбаатар, Баянгол сумдын ахмадын 
сувилалд ахмадуудыг хђлээн авч амраах, эмийн бус 
сэргээн засах,  эмчилгээ сувилгаа  ђзђђлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа Хєдєлмєр, халамжийн 
ђйлчилгээний газар, Эрђђл 

мэндийн газар  
 

Л.Зоригтбаатар 
Ж.Од  

5 
Аймгийн хэмжээнд ђйл ажиллагаа явуулж байгаа 
хђђхдийн зуслангуудад хяналт ђнэлгээ хийж, зєвлєн 
туслах ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа  Гэр бђл, хђђхэд залуучуудын 
хєгжлийн газар 

П.Оюун  

6 
Гадаад орнуудад суралцаж буй аймгийн харьяат 
оюутан залуучуудын холбоог ђђсгэн байгуулах  

Сардаа  Гэр бђл, хђђхэд залуучуудын 
хєгжлийн газар 

П.Оюун  

7 
Эрђђл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн єр 
авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа  Эрђђл мэнд, нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

С.Отгонжаргал  

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

1 
Аймгийн хэмжээнд эвдэрсэн газрын тооллого 
явуулах  

Сарын турш 
Газрын харилцаа, барилга 

хот байгуулалтын газар 
Б.Саруултєгс 

2 
Хог хаягдлын шинэчилсэн хуулийг олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах  

Сарын турш Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Б.Батзориг  

3 

Аймгийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Тэргђђлэгчдийн 
тогтоолын дагуу зарим байгууллагын тээврийн 
хэрэгслийг зарж борлуулах дуудлага худалдааг 
зохион байгуулах 

Сардаа  Орон нутгийн ємчийн газар  П.Эрдэнэсайхан  

4 
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын ђзлэгийг 
аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 
хуваарийн дагуу зохион байгуулах  

Сарын турш Авто тээврийн газар  Ж.Хђдэрбаатар  

5 
Аймаг, сумын ургацын штабыг байгуулж, ургацын 
урьдчилсан балансыг гаргаж Хђнс, хєдєє аж ахуй, 
хєнгєн ђйлдвэрийн яаманд хђргђђлэх 

Сарын турш Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  

6 
Тєвийн бђсийн хєдєє аж ахуйн салбарын 
ажилтнуудын бђсчилсэн сургалт, урлаг, спортын 
арга хэмжээг зохион байгуулах 

Сардаа Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  


